
Multitool 320W

TM3010CX3J
Multitool 320W + Makpac + acc

Technische info

Nominaal vermogen 320 W
Oscillatiefrequentie 6000 - 20000 min-1

Oscillatiehoek 3,2 °
OIS-opname ✓
Starlock-opname ✓
Snoerlengte 5,0 m
Afmetingen (L x B x H) 283 x 68 x 87 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 1,6 kg
Triax vibratie zagen hout (ah) 6,5 m/s²

Triax vibratie schuren (ah) 2,5 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
Geluidsdrukniveau (LpA) 82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)

EAN 0088381651240

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Multifunctioneel oscillerend gereedschap, ideaal als
probleemoplosser bij diverse bouw- en
installatiewerkzaamheden.

• Opname geschikt voor OIS en Starlock accessoires.
• Handig en betrouwbaar snelspansysteem met hendel

voor een werktuigloze wissel van de accessoires.
• Een uitgebreid assortiment aan accessoires voor

zagen, snijden, schrapen en schuren maakt de
machine geschikt voor de meest uiteenlopende
bewerkingen in diverse materialen zoals hout,
kunststof, metalen buizen en profielen,
isolatiematerialen etc.

• De oscillerende werking maakt zeer nauwkeurige en
zuivere sneden mogelijk zonder terugslagrisico, ideaal
voor invalwerk en voor het gelijk afzagen van
uitsteeksels.

• Krachtige 320W motor met variabele snelheid zorgt
voor efficiënt werken met en een aan elk materiaal
aangepaste snelheid.

• Elektronica controleert de soft start en houdt het
gekozen toerental constant onder belasting.
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Accessoires
Standaard accessoires

821550-0
MAKPAC II opbergkoffer

199624-8
stofzuigadapter Starlock/OIS

B-21434
BIM invalzaag TMA017 metal

B-64995
HCS schraapmes TMA066 flexible

B-21624
schuurvel 94 Red velcro

B-21630
schuurvel 94 Red velcro

B-22947
schuurvel 94 Red velcro

B-22953
schuurvel 94 Red velcro

B-21668
schuurvel 94 Red velcro

821538-0
opbergbox voor OIS accessoires

313249-6
adapter C

B-64799
BIM segmentzaagblad TMA045

B-64814
BIM invalzaagblad TMA047 32x50

B-64836
HCS segmentzaagblad TMA049 hout

B-64858
HCS invalzaagblad TM051 hout

B-64870
BIM invalzaagblad TMA053 hout

B-64917
BIM invalzaagblad TMA057 metaal en

B-65115
velcro delta schuurzool voor multitool

Optionele accessoires

B-50706
HCS universele voegsnijder TMA043

B-50712
HCS universele voegsnijder TMA044

B-64923
BIM invalzaagblad TMA058 metaal

B-34671
HCS schraapmes TMA018 rigid

313248-8
adapter A
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